
LINHA ESTÉTICA 
CORPORAL 



CREMES ESTÉTICA CORPORAL 

O brasileiro está cada dia mais 

preocupado com a aparência, o que 

pode render um bom negócio aos 

empreendedores. O mercado da beleza, 

apesar da crise econômica e política que 

o Brasil atravessa, não tem sido tão 

abalado, devido à preocupação com a 

estética, a beleza e os cuidados pessoais. 

Recentemente, até mesmo os homens 

têm buscado novos serviços e produtos 

de beleza. 



Que tal aproveitar essa oportunidade? Temos uma linha de produtos 

desenvolvidos, onde você pode colocar a sua “Marca.” A Terceirização é o 

serviço ideal para o empreendedor que não precisa se preocupar com o 

processo produtivo. 

 

OPORTUNIDADE 

TERCEIRIZAÇÃO 

 



VOCÊ SE CONCENTRA NAS VENDAS E NÓS 

 FAZEMOS TUDO PARA VOCÊ! 

VENDA SEUS PRODUTOS 

CONHEÇA ALGUNS ITENS DA  NOSSA LINHA 

 DE PRODUTOS JÁ DESENVOLVIDOS. 



Tem ação na redução dos nódulos de gordura, 

responsável por aquele aspecto "casca de laranja", 

além de melhorar a circulação do local, elasticidade  

e firmeza da pele.  

Auxilia no tratamento da gordura localizada e 

melhora o aspecto geral da celulite e a aparência 

da pele.  

CREME ANTI CELULITICO 150G  

150g 

EFICÁCIA 
COMPROVADA 

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO 



ÓLEO DE GIRASSOL: É um óleo rico em nutrientes e antioxidantes. Se difere dos 

outros óleos vegetais por seu teor de ácidos graxos saturados Omega 3 e Omega 

6. É um ativo excelente para manter a saúde e a beleza da pele por causa de suas 

propriedades calmantes e emolientes. Além disso, é reepitalizante e auxilia no 

processo de cicatrização. 

 EXTRATO GLICÓLICO CENTELHA ASIÁTICA: Ativo que melhora a elasticidade 

da pele no tratamento externo da celulite e ainda auxilia no emagrecimento e na 

eliminação das gorduras. 

Otimiza a circulação linfática, com promoção da eliminação de substâncias tóxicas 

no corpo. 

Tem ação emoliente, protetora e restauradora de tecidos, descongestionante, vaso 

protetora.  

EXTRATO GLICÓLICO CASTANHA DA ÍNDIA: Tem ação adstringente, 

vasoconstritora, descongestionante, drenante e clareador da pele.  

 EXTRATO GLICÓLICO DE GINKGO BILOBA: Estimulante da circulação 

periférica, tem ação hidratante protetora contra radicais livres, reestruturante e 

bio-energizante. 

CELLUFREE: Contém ativos específicos para combater a celulite, agindo em 

diferentes mecanismos de ação. 

Seus ingredientes trabalham sinergicamente na quebra da gordura localizada, 

combatendo a celulite e flacidez de modo inteligente.  

EXTRATO DE LARANJA AMARGA: Tem propriedades ativadoras da circulação, 

anticeluliticas, esfoliantes, despigmentantes, hidratantes.  

REMODULINE: É um composto de ativos naturais que age no combate à celulite 

mesmo em graus mais avançados por suas propriedades descongestionante, 

drenante e estimuladora da lipólise, melhorando a aparência da pele. 

 

 

CREME ANTI CELULITICO 150G  



Reduz a gordura localizada, a retenção de 

líquidos, modela a silhueta e aumenta o 

tônus muscular. 

Contém princípios ativos que fazem a 

quebra da gordura; ação drenante que 

estimula a liberação de toxinas e diminui os 

edemas e acúmulos. Ação restauradora que 

irá nutrir a pele enquanto queima a 

gordura.  

CREME REDUTOR DE GORDURAS 150G  

150g 

EFICÁCIA 
COMPROVADA 

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO 



ÓLEO DE GIRASSOL: É um óleo rico em nutrientes e antioxidantes. Se 

difere dos outros óleos vegetais por seu teor de ácidos graxos saturados 

Omega 3 e Omega 6.  

É um ativo excelente para manter a saúde e a beleza da pele por causa de 

suas propriedades calmantes e emolientes. Além disso, é reepitalizante e 

auxilia no processo de cicatrização.   

EXTRATO GLICÓLICO CAVALINHA: Possui atividade drenante. Atua 

como hidratante profundo. Estimula o metabolismo cutâneo, aumenta a 

elasticidade de peles secas e senis. 

BIOEX ANTILIPÊMICO: É uma associação do extrato da alga fucus e 

outros extratos de plantas ricas em elementos fitodrenantes tais como: 

Arnica, Castanha da Índia, Centella asiática, Hera e Erva Mate. Todas 

possuem propriedades auxiliares para o tratamento da celulite e 

adiposidades. 

L-CARNITINA: Tem ação estimulante sobre a oxidação dos ácidos graxos, 

promove a utilização dos mesmos, evitando desvios metabólicos. Assim, 

impede a formação de níveis excessivos de triglicérides. Coadjuvante no 

tratamento da obesidade.  

CAFEÍNA: Estimula a queima de gordura na célula, fazendo com que ela 

não acumule as gorduras que geram a celulite, deixa a pele mais jovem e 

macia. 

 Tem a capacidade de transformar a gordura em ácido graxo e glicerol, 

facilitando a eliminação dos excessos na célula.  

LIPOUT: Ativa a termogênese, queima gordura localizada, capaz de 

reduzir medidas e promover efeito remodelador corporal.  

Reduz a aparência da celulite e melhora a elasticidade e firmeza da pele.  

  

 

 

 

CREME REDUTOR DE GORDURAS 150G  



O Creme Preventivo para Estrias, contribui para a 

prevenção de estrias, hidrata a pele e oferece 

elasticidade potencializada à ela. 

Além de proteger contra estrias, garante o 

conforto da pele com o fim da sensação de 

repuxamento causado pelo ressecamento para um 

toque sempre suave e macio. 

CREME PREVENTIVO DE ESTRIAS 150G  

150g 

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO 



URÉIA: Age na hidratação intensa, poderoso emoliente conhecido por suas 

propriedades de hidratar e restaurar profundamente a pele. Mantém a 

maciez e evita ressecamento e descamação. 

ÓLEO DE AMENDOAS DOCE: É rico em proteínas de ácido oléico, 

excelente hidratante e emoliente, proporciona extraordinária maciez às 

peles secas, auxilia na prevenção das estrias. Protege a pele e previne 

danos celulares causados pelos efeitos solares nocivos. 

ÓLEO DE GIRASSOL: É um óleo de alto valor nutritivo e se difere dos 

outros óleos vegetais por seu teor de ácidos graxos saturados. O Óleo de 

Girassol tem ação emoliente, reepitelizante e auxilia na cicatrização. 

É um ativo excelente para manter a saúde e a beleza da pele por causa de 

suas propriedades calmantes e emolientes. Além disso, é rico em 

nutrientes e antioxidantes. 

EXTRATO GLICÓLICO DE GERMEM DE TRIGO: Tem ação: anti-radicais 

livres, emoliente, nutritiva, hidratante e regenerativa da pele, rico em 

vitamina E. 

EXTRATO GLICÓLICO CAVALINHA: Possui atividade diurética e 

remineralizante, tem ação adstringente e atua como homeostático. 

Estimula o metabolismo cutâneo, aumenta a elasticidade de peles secas e 

senis, atuando como hidratante profundo. 

VITAMINA E: Conhecida por ser um potente antioxidante, responsável 

por eliminar os radicais livres - agentes que promovem o envelhecimento 

da pele - a vitamina E também é capaz de estimular a produção de 

colágeno, fundamental para manter a firmeza e viçosidade da cútis. Além 

disso, a substância protege a pele contra a radiação solar, formando uma 

poderosa barreira de proteção. 

 

CREME PREVENTIVO DE ESTRIAS 150G  



E O RESTANTE A MAGISTRIS FARÁ! 

CRIE SUA MARCA DE COSMÉTICOS! 



Emails: comercial1@magistrisdobrasil.com.br 

              contato@magistrisdobrasil.com.br 

 

Site: www.magistrisdobrasil.com.br 

Instagram: @magistrisdobrasil 

Facebook.com/magistrisdobrasil 

 

Telefones: (17) 3227 8575 Whatsapp (17) 98123 1205 

Skype: comercial1@magistrisdobrasil.com.br 


